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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że polityka przemysłowa znalazła się w centrum debaty 
politycznej w UE; podkreśla, że silna baza przemysłowa ma podstawowe znaczenie dla 
zamożnej i odnoszącej sukcesy gospodarcze Unii oraz stanowi najlepsze panaceum na 
recesję; 

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, zintegrowana polityka przemysłowa, która łączy wiele 
obszarów polityki – w tym politykę ochrony konsumentów i politykę rynku pracy – może 
stworzyć przedsiębiorstwom w UE sprzyjające warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność; 

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie stymulowania konkurencyjności i wzrostu w 
UE, i w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków 
w celu usunięcia pozostałych przeszkód z korzyścią dla unijnych konsumentów, 
pracowników i przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa powinna kierować się zasadą „równej płacy za równą 
pracę”; uważa, że kwalifikacje zawodowe i godziwe wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji; 

5. uważa, że dalszy rozwój swobodnego przepływu pracowników, za pomocą takich 
instrumentów jak wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i szkolenia na poziomie 
zaawansowanym, w szczególności w przypadku pracowników nisko wykwalifikowanych 
i niepełnosprawnych, daje duże możliwości, jeżeli chodzi o łagodzenie skutków 
niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej i napędzanie wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

6. zachęca do dalszej analizy możliwości, jakie zapewnia procedura powiadamiania 
ustanowiona w dyrektywie 98/34, i proponuje, aby państwa członkowskie wprowadziły 
test konkurencyjności do ocen skutków prowadzonych w ramach krajowych procedur 
ustawodawczych na etapie opracowywania prawa.


